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  MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-Sídlisko KVP 
     Tr. KVP č.1, 040 23 Košice 

 

 

Prieskum trhu za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky 
( podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení ) 

 

 

„Štúdia pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP“ 
 

 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, 

Trieda KVP č.1, 040 23 Košice 

IČO: 00691089 

Štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta MČ 

Kontaktná osoba: Mgr. art. Marián Hudák 

Telefónne číslo: 00421557890637 

e-mail: miso.hudak@mckvp.sk 

 

 

Predmet zákazky :  

Vypracovanie rozvojového dokumentu „Štúdia pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice 

- Sídlisko KVP“, za účelom získať strategický dokument vytvárajúci predpoklad pre následné 

spracovanie dokumentácií pre vypracovanie  realizačných projektov v území mestskej časti 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :  

Hlavný slovník: 7511200 -5  Projekty rozvoja verejnej správy 

 

Miesto plnenia predmetu zákazky: územie Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 

Lehota dodania zákazky : 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vypracovanie rozvojového dokumentu - Štúdia pešieho pohybu na 

území  Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

Strategický dokument bude slúžiť ako predpoklad pre následné spracovanie dokumentácií pre 

vypracovanie realizačných projektov v mestskej časti. 

 

Bližšia špecifikácia, vrátane rozsahu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 

 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

Možnosť predloženia variantných riešení: nie  
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Obsah a forma ponuky: 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady: 

a)  Neoverenú kópiu oprávnenia poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a na 

ktoré sa predkladá cenová ponuka, prípadne internetový odkaz na uvedené doklady   

b)  Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní 

c) Cenovú ponuku - príloha č. 2 tohto prieskumu trhu 

 

 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada 

za vykonané služby bude realizovaná na základe faktúr vystavených zhotoviteľom v termíne do 

10 kalendárnych dní po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (diela). Lehota 

splatnosti faktúry je do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

  

Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

a) Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v 

eurách 

b) Navrhovaná cena   za   predmet zákazky   musí   byť   stanovená podľa zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

c) Do navrhovanej ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciu danej zákazky. 

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním.  

d) Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná 

jednotková cena v EUR bez DPH, navrhovaná jednotková cena v EUR vrátane DPH. 

f) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie 

je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

 

Lehota a spôsob predloženia ponúk: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 26.08.2019 do 9:00 hod. 

 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na emailovú adresu: k1k@mckvp.sk alebo v listinnej 

podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Štúdia pešieho pohybu“ do podateľne 

verejného obstarávateľa. 

 

Ďalšie informácie: 

  

a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na dodanie predmetu zákazky. 

b) Ponuky uchádzačov musia  spĺňať všetky náležitosti uvedené v tomto prieskume trhu. 

c)Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzavrieť 

zmluvu o dielo na predmetnú zákazku.  

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, 

ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného 

obstarávateľa. 

                                                                                

V Košiciach, 9.8.2019 

                Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. 

                      starosta 
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